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Regína Vřeská, starostka obce
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1.

Obec a její koncepční dokumenty
1.1. Stručná charakteristika obce

Charakteristika obce
Obec Zbyslavice leží na samém okraji ostravského okresu, 15 km severozápadně od města Ostrava,
které je rovněž spádovou oblastí. S rozlohou 740 ha a 614 obyvateli se řadí sice mezi menší obce, ovšem
s bohatou historií a velkou budoucností. Obydlené údolí mezi potoky Sezina a Polančice v povodí řeky
Odry nabízí typický vesnický klidný charakter, s nádhernými lesy, luky a protínajícími se stezkami
a cyklostezkami. Procházka přírodou může návštěvníky zavést do všech sousedních vesnic i lázní Hýlov
nedalekého města Klimkovice. Mezi chlouby obce patří síť umělých rybníků vybudovaných v roce 2010,
jejichž okolí se nadále upravuje a bude zahrnovat i naučnou stezku, aktivní obyvatelé, kterým není
lhostejna jejich domovina, a pestrý společenský život, jenž se neustále inovuje.

Vize obce
Vize obce představuje moderní vnímání životního prostoru ve spojení s tradicemi a vesnickým
charakterem. V roce 2014 se obec připojila k síti Zdravých měst a obcí ČR, a velký důraz se začal klást
na komunitní plánování, kdy budoucí podobu obce začali významněji ovlivňovat také samotní
obyvatelé. Obec má víc než dobře nakročeno stát se moderní, zdravou, ekonomicky a ekologicky
uvědomělou obcí, která nabízí svým obyvatelům ideální místo pro život.

Zdravá obec Zbyslavice
Obec Zbyslavice se rozhodla jít cestou zdravé obce a připojila se k sítí Zdravých měst a obcí ČR.
Pravidelně organizuje větší či menší osvětové akce, semináře, zapojuje obyvatele do procesů
zlepšování kvality života po všech stránkách. V loňském roce získali občané díky úspěšné dotaci vlastní
kompostéry. Obec upozorňuje v rámci akcí na tematické problémy – Den Země, Dny zdraví, Evropský
týden mobility a další. Zapojuje se do akce Ukliďme Česko, zdravý životní styl je prezentován nejen na
snídani v rámci Světového dne fair trade, ale také dětem od útlého věku díky řadě projektů ZŠ a MŠ
zaměřené např. na zdravé stravování či ekologii. Obec Zbyslavice se rovněž aktivně zapojuje do místní
Agendy 21 a začleňuje občany do rozhodovacích procesů (veřejné diskuze, fóra, ankety).

Historie obce
První zmínka o Zbyslavicích pochází z roku 1359, kdy je vlastnil Bohuslav ze Zbyslavic. Při dělení
Opavska v roce 1377 připadly Zbyslavice knížatům Přemkovi a Václavovi. Roku 1413 se podepisuje jako
vlastník Zbyslavic Myslibor, roku 1431 Jan ze Zbyslavic. V letech 1466 – 1471 vlastnil ves pan Jiřík
z Rýznburka, po něm Zuzana ze Zbyslavic. V roce 1573 byl zbyslavický statek připojen k panství
bravantskému. Z roku 1594 pochází nejstarší zmínka o zbyslavských fojtech.
V roce 1678 prodala Anna Alžběta Štyrnská Zbyslavice Jiřímu Štěpánu, hraběti z Vrbna. Nemáme
přesné záznamy o tom, jak dlouho vlastnili Zbyslavice hrabata z Vrbna. Kolem roku 1820 držel
Zbyslavice hraběcí rod Larisch – Mönnichů. Teprve v polovině 19. století je koupil rod hrabat Blücherů
z Wahlstattů, který vlastnil dvůr do roku 1926, kdy při parcelaci byla pole a některé budovy přiděleny
do vlastnictví drobných uchazečů. Zbytek polí a budov byl dán do vlastnictví manželům Petru
a Hermíně Ovečkovým, kteří pocházeli z Litenčic u Kroměříže.
V roce 1933 byl i tento zbytkový statek, na kterém manželé Ovečkovi nedovedli hospodařit, přidělen
členům „Mlékařského družstva“. Les o výměře 270 ha zůstal v rukou rodiny Blücherovy, budovy
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bývalého dvora byly přiděleny manželům Josefu a Marii Nykšovým, manželům Vladimíru a Anně
Kučerovým a Klementině Petrášové, ostatní pozemky dalším občanům obce Zbyslavice.
V období první republiky dochází k další parcelaci zbyslavského dvora. Období komunismu se i v této
obci nese v duchu „boje za lepší zítřek“, zejména na poli hospodářském a budovatelském. V současné
době procházejí Zbyslavice změnami, které se týkají nové výstavby rodinných domů, úpravy obecního
prostranství a větším zapojením složek do kulturního života obce.

Struktura a statistika obce
Díky dobré dopravní dostupnosti a blízkosti větších měst (Klimkovice, Bílovec, Ostrava, Opava)
je nezaměstnanost v obci velmi malá. K 31. 3. 2016 bylo evidováno 16 žadatelů o zaměstnání,
nezaměstnanost v obci tedy tvoří 3,3 %. Obec nabízí veškeré volné pracovní pozice primárně svým
obyvatelům, čímž napomáhá snižování nezaměstnanosti a podpoře obyvatel.
K 1. 1. žilo v obci celkem 614 obyvatel, z toho 305 mužů a 309 žen. Z celkového počtu v obci žije
104 dětí do 15 let, 6 obyvatel je cizineckého původu.
Z města Ostravy jezdí do Zbyslavic dvě pravidelné autobusové linky v průběhu celého dne. Pro dojezdy
do měst směrem na Opavu a Nový Jičín jsou nutné přestupy, pro běžné potřeby občanů je doprava
v obci ale plně dostačující.
V cca 6 km vzdáleném městě Klimkovice je navíc občanům k dispozici lékařské zařízení, lékárna a další
služby. V obci působila po mnoho let prodejna obchodního řetězce Coop, v letošním roce ji nahradila
společnost Hruška spol., s.r.o.
Velká část obyvatel je římskokatolického vyznání. V obci se nachází kaplička sv. Matouše, která prošla
rozsáhlou rekonstrukcí, je využívána především v letních měsících k venkovním mším svatým. Během
roku sdílí farníci kostel sv. Bartoloměje v sousední obci Olbramice.
1.2. Urbanistická studie a územně plánovací dokumentace
Platný územní plán obce Zbyslavice byl schválen 14. 10. 1998 a vyhláška o jeho závazné části nabyla
účinnosti 1. 11. 1998. Územní plán obce Zbyslavice prošel 3 změnami a to změnou č. 1, která jako
opatření obecné povahy nabyla účinnosti 4. 6. 2014, dále změnou č. 1.1, která nabyla účinnosti dne
2. 2. 2013 a změnou č. 3, která nabyla účinnosti dne 2. 10. 2014.
Vzhledem k tomu, že platný územní plán neodpovídá současným legislativním ani koncepčním
požadavkům na tvorbu a podobu územně plánovací dokumentace, je žádoucí pořídit nový územní plán.
Pořízení nového územního plánu Zbyslavice bylo schváleno Zastupitelstvem obce Zbyslavice
na zasedání konaném dne 12. 02. 2015 usnesením č. 3/20.3. Dokončen bude předběžně v roce 2017.
25. 6. 2015 byl ve spolupráci s Ing. arch. Jaroslavem Haluzou uspořádán pro občany první seminář
zaměřený na význam územního plánu, vazby územního plánu na nadřazenou územně plánovací
dokumentaci, územní studie, regulační plán a další rozvojové plány obce.
1.3.

Program obnovy vesnice

Dosavadní Program obnovy obce Zbyslavice platil do roku 2014. V současné době byly zahájeny práce
na přípravě nového strategického dokumentu na léta 2016 – 2020. Do jeho zpracování jsou zapojeni
občané, místní spolky, podnikatelské subjekty i komise Zdravé obce Zbyslavice.
Program obnovy vesnice na období 2016 – 2018 byl schválen zastupitelstvem obce 25. 4. 2016.
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1.4. Rozpočet obce v letech 2008 - 2015
Příjmy
daňové

2008
tis. Kč

2009
tis. Kč

4.595,85 3.954,29

2010
tis. Kč

2011
tis. Kč

2012
tis. Kč

2013
tis. Kč

2014
tis. Kč

2015
tis. Kč

5.044,82 4.145,13 4.009,96 5.745,63 6.203,61 6.332,65

nedaňové

750,38

953,66

838,08

kapitálové

0,00

0,00

11,00

889,35 1.005,35 1.055,63 1.013,84 1.013,73
2,50

93,80

380,80

909,69 17.750,20 1.369,86

535,95

330,28

0,00

3,50

dotace

2.962,37

celkem

8.308,60 5.817,64 23.644,10 6.406,84 5.645,06 7.509,34 7.463,71 9.674,52

Výdaje

2008
tis. Kč

2009
tis. Kč

2010
tis. Kč

2011
tis. Kč

2012
tis. Kč

2013
tis. Kč

246,26 2.324,64

2014
tis. Kč

2015
tis. Kč

běžné

3.318,29 3.657,96

3.180,72 3.100,72 2.981,11 3.186,40 3.295,17 8.726,29

kapitálové

5.567,99 3.259,48 18.372,00 3.460,22 3.274,58 1.036,54 4.056,75 1.040,54

celkem

8.886,28 6.917,44 21.552,72 6.560,94 6.255,69 4.222,94 7.351,92 9.766,83

Rozpočet na rok 2015
Příjmy
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové
Dotace
Financování (zůstatek BÚ)

Rozpočet schválený v tis. Kč
4.957,00
863,10
0,00
200,50
4.500,00

Rozpočet upravený v tis. Kč
6.067,00
1.005,57
3,50
2.324,87
4.500,00

10.520,60

13.900,94

Rozpočet schválený v tis. Kč
9.870,60
650,00

Rozpočet upravený v tis. Kč
12.860,03
1.040,91

10.520,60

13.900,94

celkem
Výdaje
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
celkem

Investiční akce a opravy v roce 2015 :
Nákup budovy potravin v obci
Opravy místních komunikací
Opravy v sálu obecního domu a obnova majetku
Nákup štěpkovače a kompostérů pro občany
Projektové dokumentace a studie
Revitalizace stromové zeleně
Oprava kaple

850 tis. Kč
660 tis. Kč
300 tis. Kč
700 tis. Kč
352 tis. Kč
960 tis. Kč
540 tis. Kč
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1.5. Přehled dotací (SR, EU) v letech 2008 – 2015
rok
2015
2015
2015
2015
2015
2015
20112012
2011
20102011
2010
2010

2010
2009
2009
2009
2008
2008
2008
2008
2008

název programu
MSK -Podpora obnovy a
rozvoje MSK
MMR -Podpora obnovy a
rozvoje venkova
SFŽP - Národní program
(2013)
SFŽP - Zkvalitnění
nakládání s odpady
MK - Veřejné informační
služby knihoven
MK - Knihovna 21.
století
MSK - Podpora obnovy a
rozvoje MSK
MMR - Podpora obnovy
a rozvoje venkova
SFŽP - Operační program
Životní prostředí
MMR - Podpora obnovy
a rozvoje venkova
MSK - Program obnovy a
rozvoje venkova
MSK - Program na
zvýšení absorpční
kapacity obcí
MSK- Program obnovy a
rozvoje MSK 2009
MMR - Podpora obnovy
venkova
EU - MVCR - CzechPoint Kontaktní místo
MSK - Zvyšování pasivní
bezpečnosti na PK DSH_7
MSK - Podpora přípravy
projektů v oblasti ŽP
MSK - Program obnovy a
rozvoje MSK 2008
SFRB - Výstavba
nájemných bytů
MSK - Podpora přípravy
projektů v oblasti ŽP

název akce
Rozšíření možností využití obecního
domu
Obnova kapličky sv. Matouše
Revitalizace stromové zeleně
Komunitní kompostování ve
Zbyslavicích
Automatizace knihovny obce
Zbyslavice

celkové
náklady
v tis. Kč
660,00

dotace
v tis. Kč
250,00
2016 – 125,00

537,41

299,00
676,92
846,15 2015 - 609,23
699,38

611,74

67,09

44,00

20,00

6,00

3.114,83

500,00

635,00
15.744,2
8

400,00
15.401,77

Volnočasové hřiště pro děti a mládež

456,05

294,00

Rekonstrukce částí MK

846,50

498,00

1.696,30

1.272,00

682,00

400,00

125,00

87,00

55,02

46,77

512,06

360,00

858,97

576,00

432,99

210,00

5.506,00

1.650,00

445,12

120,83

Život na vesnici
Chodník podél silnice III/4654 centrum obce
Rekonstrukce povrchu víceúčelového
hřiště
Revitalizace údolí Seziny" Dolní
Louky" Zbyslavice

Revitalizace údolí Seziny
Obnova a modernizace
tělovýchovného a sportov. zařízení
Obnova sakrálních staveb v obci kapličky a kříže
Kontaktní místo Czech Point
Zvyšování bezpečnosti průchodu a
průjezdu obcí
Čištění odpadních vod v obci
Zbyslavice
Rekonstrukce vodopropustné MK
Předevsí
Nástavba víceúčelového zařízení se
vznikem 3 bytů
Revitalizace údolí Seziny - Dolní Louky
PD
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2.

Společenský život
2.1. Kontinuita společenského života

Obec Zbyslavice je typickou malou vesničkou, ve které nenajdeme honosný zámek či starodávný kostel,
který by lákal návštěvníky z široka daleka. Přesto, nebo právě proto, si vytvořila bohatý společenský
život, který rád navazuje na známé tradice, a nebojí se ani nových věcí a inovací.
Veškeré akce se odvíjejí od aktivity vedení obce a samotných obyvatel, kteří působí jako dobrovolníci
či členové některého ze spolků a občanských sdružení. Během roku si tak v obci mohou občané
vychutnat třeba vánoční trhy, na plesech se protančit do tradičních zabijačkových hodů, navštívit
s dětmi řadu akcí šitých na míru těm nejmenším, jet do divadla, na výlety, dát si Fair Trade snídani
se sousedy, večeři na rybích hodech u místních rybníků, pomoct uklidit obec v rámci akce Ukliďme
Česko, pořádně se vyblbnout na letních zábavách pod širým nebem a sezónu zakončit Dnem obce. A to
není ani zdaleka všechno. Využity jsou přitom prostory velkého a malého sálu Obecního domu, který
byl dokončen v roce 1971 v rámci akce “Z”, velké fotbalové hřiště, sportovní areál sousedící s prostory
Automotoklubu, od roku 2008 otevřené prostranství u místních rybníků a od minulého roku nově také
prostor u rekonstruované kapličky, který byl kdysi živým centrem obce.
Obec v roli pořadatele
Obec Zbyslavice si uvědomuje roli pestrého společenského života ve spokojeném životě obyvatel.
I proto se snaží o aktivní podporu všech spolků a sdružení a to nejen finanční, ale také v podobě
fungujícího zázemí. Sama pak, často ve spolupráci s místními složkami, pořádá řadu akcí a aktivit.
Největší společenskou akcí je Den obce, ve své nynější podobě si ho obyvatelé mohli vychutnat poprvé
v loni, byl ale natolik vítaným prvkem s bohatým programem, že v započaté tradici chce obec
pokračovat také v dalších letech. Na vesnici byly běžné “zabíjačky”, které už dnes téměř nenajdeme.
Zabíjačkové speciality si ale lidé stále rádi vychutnávají, proto pořádá obec zabíjačkové hody. Po téměř
dvaceti letech obnovila tradici Vítání občánků. Při této příležitosti jsou nově narozené děti přivítány
do obce, nechybí krátký kulturní program, malý dárek a pamětní list. Opozitní akcí je pak setkávání
se seniory u příležitosti mezinárodního Dne seniorů. Na kulturní akci jsou zváni všichni senioři, pro
jubilanty je navíc připraven dárek. Vánoční čas nově zpestřuje vedle rozsvícení vánočního stromku
vánoční trhy s výstavkou betlémů. Na jarmarku mají občané možnost prezentovat a prodávat své
výrobky. Mezi novinky patří férová snídaně v rámci smýšlení Fair Trade, kdy se podávají lokální a fair
trade dobroty. Osvětovou akcí jsou rovněž pravidelné úklidy obce v rámci akce Ukliďme Česko,
do kterých se zapojuje čím dál víc občanů. A nechybí ani drobné akce typu letní kino, osvětové
semináře či pamětní akce k významným výročím a událostem.
Všechny akce by ale byly zcela zbytečné, kdyby o ně neměli zájem sami obyvatelé. Právě jejich účast
na akcích a pozitivní reakce jsou hnací silou pro neustále zlepšování a rozšiřování společenského života
v obci.
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2.2. Činnost spolková

V obci působí celkem osm spolků, které vedle své hlavní činnosti aktivně pomáhají také v rámci akcí
obecních a napříč dalších spolků; vzniká tak fungující spolupráce a synergie celé obce.
Sluníčko Zbyslavice, z. s.
Sluníčko Zbyslavice, z. s. je spolek rodičů dětí, které navštěvují Základní a mateřskou školu
ve Zbyslavicích. Spolupráce rodičů se školou má dlouholetou tradici.
Činnost spolku je především zaměřena na účinnou a dobrovolnou pomoc škole, podporu výukových
aktivit v souladu se vzdělávacím programem ZŠ a MŠ, vyhledávání možností finanční a materiální
podpory školy a vzájemnou spolupráci a podporu mezi rodiči, žáky, učiteli, zřizovatelem školy
a případně s dalšími subjekty, které mohou mít vliv na úroveň vzdělání, materiálního zázemí
a prezentaci ZŠ a MŠ.
Sluníčko tradičně organizuje zájmové činnosti dětí a mládeže ve volném čase, podílí se na organizaci
kulturních, společenských a sportovních akcí pro žáky, rodiče i ostatní obyvatele obce a v posledních
letech také zajišťuje prázdninové aktivity a vyžití dětí. Z akcí rozhodně stojí za zmínku oblíbený dětský
maškarní ples, Den dětí, táborák na zahájení školního roku, ve spolupráci se školou se podílí
na programu Dne matek, Vánoční besídky a Vítání občánků. V posledních letech je také spolek velmi
úspěšný při získávání grantů a dotací.
Klub dříve narozených
Klub dříve narozených byl založen 7. 3. 2012, kdy se do něj přihlásilo 57 občanů. K dnešnímu dni má již
64 členů a nejstarší členka letos oslavila 99. narozeniny a stále se zúčastňuje většiny akcí.
Veškerou činnost klubu připravuje sedmičlenný výbor, který se snaží, aby akce klubu byly vhodné pro
všechny členy. Téměř každý měsíc se pořádá nějaká akce, členové si vzali do péče parčík před
prodejnou potravin, pořádají zájezdy a výlety po okolí.
V r. 2013 se rozhodli pořádat „Zbyslavické vinobraní“, kde byla občanům přiblížena atmosféra jižní
Moravy s dobrým vínkem a cimbálovkou. Tato akce měla velký úspěch a letos proběhne již 5. ročník.
Spolek také založil tradici rozsvícení vánočního stromku. Mezi další akce patří zájezdy na zahradnické
výstavy, do Polska, areálu Dolní oblasti Vítkovic, pravidelné výšlapy do okolí, velikonoční výstavy,
posezení u rybníků s gulášem, každoroční zájezd do divadla, vánoční posezení pro členy klubu, country
ples, tematický ples a další. Rovněž se KDN zapojuje do velkých obecních akcí.
TJ Sokol Zbyslavice
Hlavní náplni spolku je fungování fotbalového oddílu, který s menší přestávkou funguje již téměř 60 let.
Počátek kopané ve Zbyslavicích se váže k roku 1957, kdy bylo otevřeno nové fotbalové hřiště. Za tu
dobu s většími či menšímu úspěchy reprezentuje oddíl obec v soutěžích okrese Nový Jičín. Členové se
starají nejen o fotbalové mužstvo mužů, ale i o družstvo žáků, a dále se pak věnují školní aktivitě dětí
v místní škole od předškolního věku až po 5. třídu. Kromě samotného působení hráčů se podílí
na trénincích a přípravě zápasů. Výrazně členům spolku pomáhají rodiče dětí. Hráči, kteří již odrostli
věkové kategorii mladších žáků, úspěšně působí v Klimkovicích v oddílu starších žáků a dorostu.
V současné době má TJ Sokol 42 členů. O historii zbyslavického sokolu je možné se dočíst na stránkách
http://sokol-zbyslavice.8u.cz/, kde členové pravidelně zveřejňují také novinky.
Díky dobré spolupráci s obecním zastupitelstvem a radou je částečně finančně zajištěn chod oddílu.
Na ostatní výbavu a činnost si v mnoha případech vydělávají členové brigádnickou činností. TJ Sokol
rovněž pomáhá s přípravou a zabezpečováním obecních akcí.
Automotoklub Zbyslavice
Automotoklub Zbyslavice byl založen na jaře roku 1960 jako místní organizace Svazarmu partou
příznivců začínající motocyklové disciplíny Motokros. Motocyklové a později automobilové terénní
závody byly organizovány v areálu “Kotliny” každoročně až do roku 1989. Od roku 1991, kdy Svazarm
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zanikl, pokračuje jako pobočný spolek ÚAMK České republiky. V současnosti má AMK Zbyslavice
25 aktivních členů ve věku od 25 po 65 let.
Velkou devizou klubu je areál na ploše 1000 m2 s budovou klubovny propojený s obecním
sportovištěm. Umožňuje tak organizování akcí malého i většího rozsahu. Díky své vybavenosti
je budova využívána pro svépomocný servis automobilů a motocyklů jak členů, tak spoluobčanů. V roce
2014 zahájili členové rekonstrukci budovy klubu, kterou realizují z velké části vlastními silami a hradí
v plném rozsahu z vlastních prostředků. Rekonstrukce byla dokončena v březnu 2016.
V současné době se klub podílí na organizování mnoha akcí, mj. motocyklových soutěží (např.
FICHTLOBYTÍ), memoriálu Karla Foltýna v nohejbale, country odpoledne či svatodušní smaženice.
Myslivecký spolek Polančice
Myslivecký spolek hospodaří na 1386 ha pronajaté honitbě, z toho polovina je na katastrálním území
obce Zbyslavice. Hlavním úkolem je chov zvěře, přikrmování v době strádání a také lov této zvěře.
Členskou základnu tvoří větší polovina myslivců z místa působení MS. Členové spolku pořádají
přednášky v ZŠ, učí děti jak se v přírodě chovat a jak přírodu vnímat. MS pořádá také myslivecké plesy,
které se ve vesnicích těší velké oblibě. Dobrá spolupráce je nejen s obcí, ale také zemědělci, kteří členy
spolku včas informují např. o seči pícnin, na základě informací může spolek zabránit zbytečným škodám
a úhynu především mláďat.

Leteckomodelářský klub GRADIENT
Sdružení LMK Zbyslavice vzniklo v roce 1992 a zabývá se především leteckým modelářstvím. Členové
si staví vlastní letadla a následně se scházejí na jejich prostranství. Někteří členové se zúčastňují
modelářských soutěží pořádaných Svazem modelářů ČR, kde v uplynulém období dokonce člen Pavel
Hoffer vybojoval v kategorii F 3J titul mistra ČR. Jedna ze seriálu soutěží o moravskoslovenský pohár
se dokonce létá na zbyslavickém letišti.
Sdružení se dle možností účastní na kulturním a sportovním dění v obci, připravujeme každý rok,
pokud to počasí dovolí, pro děti ukázky létání, kde se jak mladí adepti, ale i jejich rodiče dovědí o tomto
druhu velice náročného sportu veškeré podrobnosti od zkušených členů spolku.
Rybářský spolek Sezina, z.s.
Rybářský spolek organizuje tradiční rybářské závody pro nejmenší rybáře a jejich podporovatele. Velmi
oblíbenou akcí je rybářské posezení u ryby, kdy se na otevřeném prostředí v okolí rybníků schází velká
část obyvatel. Starší členové spolku zaučují mladé zájemce o rybolov, starají se také o místní vodní
plochy, především o oblast rybníků, které byly vystavěny v roce 2010.
Český zahrádkářský svaz
Český zahrádkářský svaz vychází z tradičních hodnot zahrádkářů, kde zejména v minulosti zajišťoval
výpěstky pro výsadbu ovocných stromů i pro veřejná prostranství. Poskytoval pro své členy i občany
možnost moštování ovoce a organizoval výstavky ovoce a zeleniny vypěstované na území obce.
V současné době každoročně organizuje smažení vajec a podzimní rybí hody.

2.3. Podpora obce

V oblasti informování občanů o aktuálním dění se snaží obec jít s dobou, využívá moderní technologie
a možnosti, zároveň ale bere ohled na starší občany a jejich potřeby.
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Zbyslavický zpravodaj a publikace
Tradičně vychází v obci Zbyslavický občasník. V minulém roce prošel zásadní obsahovou i vizuální
proměnou, je roznášen v papírové podobě do všech domů v obci, v online podobě je umístěn na
webových stránkách obce. Prostor ve zpravodaji mají aktuality, přehled důležitých investičních
a dalších akcí v obci, činnost spolků i samotní občané, kteří se mohou na obsahu zpravodaje aktivně
podílet.
V minulém roce vydala obec u příležitosti významného jubilea osvobození naší obce publikaci „Nejen
kronika si ledacos pamatuje“. Zachycuje události osvobození obce nejen z pohledu obecní kroniky,
dochovaných materiálů a fotografií, ale také obsahuje zpovědi několika pamětníků, kteří mají událost
stále ve své paměti. V rámci této události se v obecním sále konala také pietní akce. Každoročně se
také na tento den vzpomíná u pomníku padlých.
Na rok 2016 vydala obec také stolní týdenní kalendář, tvořen fotkami z uplynulých místních akcí.
Návštěvníkům nabízí také pohlednice a drobné propagační materiály.
Kronika obce
Kronika obce Zbyslavice má dva svazky a je psána od roku 1947. V roce 1928 sice sepsal místní obecní
knihovník do roku 1937, během druhé světové války byla ale kronika odvezena a po válce nalezena
ve značně poškozeném stavu, proto po ukončení války rozhodla komise o napsání a vedení nové
kroniky. Prvním kronikářem byl pan Augustin Kadula, řídící učitel, který začíná psát kroniku
od v podstatě od nejstarších dějin obce a začíná rokem 1359, kdy je poprvé obec Zbyslavice zmiňována
v historických pramenech. Autor čerpá až do první světové války převážně z archivních materiálů.
Od roku 1953 je pověřen psaním kroniky pan Vilibald Rozsypal, ředitel zdejší základní školy.
Druhý svazek kroniky začíná rokem 1976 a kronikářem je jmenován pan Teofil Pačka. Do kroniky
zaznamenával velmi pečlivě její události, aktivity zdejších spolků, výstavbu obce a nezapomínal ani
na místní lidové obyčeje. Kronika končí rokem 1990, od té doby nejsou události v obci zaznamenávány.
Obec však vnímá důležitost zachovávání paměti obce a psaní kroniky v minulém roce obnovila.
V současné době probíhá rovněž digitalizace dřívějších dvou svazků.
Místní knihovna
Knihovna má v obci dlouho tradici. Několik let byla umístěna v prostorách místní školy, poté
se přesunula do budovy Automotoklubu. Obec se snaží o její modernizaci a zviditelnění mezi občany.
Velkým přispěním byly dvě úspěšné dotace na nákup technického vybavení, knih a především nového
knihovního systému. Knihovna je rovněž připojena k wi-fi síti, jeden z nových počítačů je zdarma
k dispozici občanům včetně internetu. Do budoucna obec plánuje obec nákup online knihovního
systému a aktivní využívání prostor knihovny pro menší kulturní akce.
Podpora činnosti spolků
Obec Zbyslavice uvolnila v tomto roce ze svého rozpočtu pro aktivity spolků 100.000 Kč,
na organizování obecních kulturních a společenských akcí rovněž 100.000 Kč. Podpora aktivit není ale
pouze o penězích. Obec se snaží vyjít vstříc požadavkům spolků, budovat stabilní zázemí a po všech
stránkách s místními spolky spolupracovat.
Prezentace obce
Obec se vždy snažila o dobrou prezentaci a obecné povědomí. Především ale od roku 2014/2015 prošla
zásadní změnou – byly spuštěny nové webové stránky na míru (www.zbyslavice.cz), za které vyhrála
letos druhé místo v krajském kole soutěže Zlatý erb, vytvořila se loga Zdravé obce Zbyslavice, nově
i místní knihovny, grafická podoba propagačních a informačních materiálů, vše v jednotném stylu
a v návaznosti na logo a historii obce.
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Obec se také připojila ke světu prostřednictvím facebookové stránky a youtube kanálu. Ve spolupráci
s Moravskoslezským Deníkem se pravidelně prezentuje také za hranicemi obce, navázala také
spolupráci s lokální televizí, která vytváří krátké televizní šoty z různých akcí obce.

3.

Aktivity občanů
3.1. Dobrovolná práce občanů

Dobrovolná činnost občanů je spojena především s aktivitami spolků a organizací působících v naší
obcí. Nejen členové těchto spolků se zapojují v rámci obecních akcí, pomáhají také členové
zastupitelstva obce a je nutné rovněž vyzdvihnout celou řadu občanů, bez jejichž pomoci by např.
Zabijačkové hody, Den obce, Vánoční jarmark nebo akce Ukliďme Zdravou obec nebyly takové, jak
je známe.
Rybáři a TJ Sokol se především starají o obecní majetek – areál rybníků a sportovní areál s fotbalovým
hřištěm.

3.2. Začlenění dětí a mládeže do života vesnice

Obec Zbyslavice je zřizovatelem Základní školy a mateřské školy obce Zbyslavice. Mateřskou školu
navštěvuje 25 dětí, základní školu 47, školní družinu 20 dětí. Škola má v naší obci nezastupitelnou
funkci. Učitelé se se svými dětmi velmi aktivně podílejí svým vystoupením na různých obecních akcích
– Den obce, Vánoční jarmark, Den matek, Den dětí, Den seniorů, Vítání občánků a mnoho i menších
akcí, které škola pořádá pro rodiče a prarodiče dětí.
Škola je od roku 2012 zapojena do programu Škola podporující zdraví – zdravá škola. Každý rok
si stanovuje konkrétní cíle v rámci kritérií vydaných Státním zdravotním ústavem, které se snaží plnit.
Tyto
aktivity
jsou
směřovány
na
prostředí
školy.
Více informací: http://www.szu.cz/program-skola-podporujici-zdravi.
V letošním roce se přihlásila do programu Skutečně zdravá škola. V tomto programu se škola zasazuje
o to, aby byla dětem poskytována chutná a zdravá jídla a vytvářela základy zdravých stravovacích
návyku. Program Skutečně zdravá škola přináší možnost zamyslet se komplexně nad tématem
zdravého stravování a zdravého životního stylu vůbec. Cílem je nastartovat vizi zdravého a vyváženého
stravování
a
vtáhnout
do
spolurozhodování
i
zástupce
rodičů
a
žáky.
http://www.skutecnezdravaskola.cz/
S mládeží a dětmi pracují také místní spolky a organizace:
 tým TJ Sokol, který vede fotbalový kroužek a účastní se tak přátelských utkání žáků
 Sluníčko, z. s. – projektové dny pro děti i jejich rodiče, kulturní a volnočasové programy,
odpolední kroužky
 Rybářský spolek Sezina – vede s dětmi rybářský kroužek
Mládež a děti jsme zapojili do rozhodovacích procesů v obci – veřejné fórum. Z jejich podnětu vzešel
například nápad na venkovní fitness, které se díky získané dotaci podaří zrealizovat.
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3.3. Péče o vesnickou pospolitost

Nová tradice oslavy svátku Dne seniorů zahrnuje přátelské posezení všech seniorů nad 60 let s krátkým
kulturním programem a drobným občerstvením, jubilantům při příležitosti půlkulatých a kulatých
výročí předáváme drobný dárek a kytici. V obci působí Klub dříve narozených, který pro své členy
připravuje v průběhu roku různé akce (téměř každý měsíc jedna!).
Sousedská retro akce se již řadu let uskutečňuje na podzim – lampionový průvod, při níž se spojí
sousedé bydlící na ulici Ve Dvoře, Javorová, Horní, Jilmová.
Obec Zbyslavice přispívá ze svého rozpočtu každému narozenému dítěti 2.000 Kč. Po mnoha letech
byla také obnovena tradice Vítání občánků, rodičům je mimo jiné předán také pamětní list a rodiče
mají možnost si při této události navzájem popovídat.
Ve spolupráci s občany Olbramic působí v naší obci chrámový sbor, který vede naše občanka Marta
Starečková. Každoročně zpívá na vánočních i velikonočních obřadech, pohřbech i svatbách.

3.4. Spolupráce s občany

V obci pracuje Kulturní a sociální komise, jejíž členové se především podílejí na organizaci akcí: Vítání
nových občánků, Den obce, Vánoční jarmark, Den seniorů a společná oslava jubilantů v obci.
Komise Zdravé obce Zbyslavice má ve své náplni především aktivity v rámci projektu Zdravé obce
a místní Agendy 21 – kampaně: Den Země, Světový den pro fair trade (férová snídaně), Evropský týden
udržitelného rozvoje, Fórum Zdravé obce, dále medializaci aktivit.
Skupina dobrovolníků z řad mládeže nám pomáhá zajišťovat doprovodný program pro děti na Dni obce
a řadu drobných aktivit v průběhu celého roku. Velice nás těší, že někteří se před akcí sami hlásí, s čím
mohou pomoci.
Občané se také aktivně zapojují do komunitního plánování, resp. rozvoje obce. V loňském roce jsme
zorganizovali dvě akce – fóra k rekonstrukci budovy obecního domu a rekonstrukci či přístavba školky.
V rámci Zdravé obce jsme také uspořádali veřejné fórum, na kterém si mohli občané říct své názory,
co jim v obci chybí, co by chtěli zlepšit. Bylo vybráno 14 problémů, ty byly zpracovány do dotazníku
a mohl se k nim vyjádřit každý občan – písemně či prostřednictvím internetu. Velmi nás potěšila vysoká
účast (téměř 60) a také zájem mladých lidí. Díky jedné z priorit, kterou si mladí prosadili, budeme mít
v obci prvky pro fitness.
Obec Zbyslavice uvolnila ze svého rozpočtu pro aktivity spolků 100.000 Kč, na organizování obecních
kulturních a společenských akcí také 100.000 Kč.
Již několik let se v naší obci díky místním dobrovolníkům koná pravidelná Tříkrálová sbírka, jejíž výtěžek
je odeslán na Charitu v Hrabyni.
Skutečná hodnota spolupráce s občany a občanů navzájem je ale v každodenních maličkostech
a problémech. Obec se v této oblasti může pyšnit mnoha nezištnými občany, kteří neváhají ve svém
volném čase přiložit ruku k dílu a podílet se na životě v obci i novými nápady. Podpora mezi obcí
a občany je rovněž vidět na velké návštěvnosti akcí – bez ohledu na to, kdo zrovna danou akci pořádá.
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4.

Podnikání
4.1. Podnikání v zemědělství

Na území obce Zbyslavice hospodaří Zemědělské družstvo Slezan Klimkovice. Pečlivě udržuje plochy,
ať už se jedná o pole nebo pastviny. Jejich zemědělská výroba je zaměřena především na chov
mléčného a masného skotu, produkce obilovin, olejnin a krmiva.
V obci působí také drobný zemědělec Miroslav Rek, který se zabývá chovem skotu a prasat.
Drobnými chovateli poštovních holubů jsou Miroslav Lorek a Vilém Černý, kteří se zúčastňují také
různých výstav drobného zvířectva.
V naší obci je také celá řada občanů, kteří chovají hospodářské zvířata.
V katastru naší obce se na obecních pozemcích nenachází žádné ovocné sady. O veřejnou zeleň
a okrasné keře se starají zaměstnanci obce a členové místních spolků.

4.2. Spolupráce obce se zemědělským nebo lesnickým subjektem

V obci působí jak zemědělské družstvo Slezan Klimkovice, tak místní soukromí zemědělci, kteří
provozují zemědělskou i živočišnou výrobu.
Výborná spolupráce je také s mysliveckým spolkem Polančice, rybářským spolkem Sezina a místními
včelaři, především s paní Zdeňkou Pavlíkovou.
Rybářský spolek Sezina se stará o čištění, odbahňování a údržbu celého areálu zbyslavických rybníků
v lokalitě Dolních luk.
Péči o veřejná prostranství a kulturní krajinu zajišťují zaměstnanci obce. Na odborné práce, jako
je kácení nebo prořez vzrostlých stromů, jsou najímány odborné firmy nebo vyškolení pracovníci.
Na území obci se nachází vzrostlý strom JILM.
Obec nespolupracuje s žádným subjektem, který se zabývá využíváním netradičních zdrojů a úspor
energie. I přesto se však obec snaží investovat do úspor energie v obci. Veřejné osvětlení v roce 2013
prošlo rekonstrukcí, kde byly naistalovány úsporné lampy, díky kterým obec ročně ušetří velkou část
energie, resp. finančních prostředků. Všechny obecní budovy mají vyměněná stará dřevěná okna
za plastová. Nyní jsme v rámci oprav sálu Obecního domu Zbyslavice zateplili celou plochu stropu, čímž
dojde také ke značné úspoře při vytápění těchto prostor.

4.3. Nezemědělské podnikání, rozvoj řemesel

V obci působí několik podnikatelů, kteří se v rámci komunitního plánování účastní akcí, na rozvoji
vesnice a také významně sponzorsky podporují obecní a školní akce i místní spolky.
DT Logistic – autodoprava v Moravskoslezském kraji zajišťuje přepravu sypkých hmot.
Společnost INWIRO s.r.o. – vznikla v důsledku potřeby inovací a zkvalitňování služeb v oblasti
nedestruktivních kontrol a strojního obrábění.
Truhlářství Josef Šindlář - zakázková výroba nábytku, oken a dveří. Provádí soustružení dřeva, zábradlí
a celých schodišť. Výroba praporových tyčí.
V obci bydlí různí řemeslníci, jejichž služby se snažíme využívat v rámci oprav a údržbě obecního
majetku – malíři, kuchařky, cukrářky, perníkářky… Pomocnou ruku nám podávají také drobní
podnikatelé.
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4.4. Venkovská turistika

Ubytování Hurník – penzion rodinného domu se 6 samostatnými pokoji se sociálním zařízením.
Hostinská činnost – Hospůdka Na Kopečku – obecní budova v pronájmu manželů Pospíšilových.
K dispozici je nekuřácká místnost, kterou využívají občané k různým oslavám, pořádání víkendových
akcí, ochutnávce různých pochutin – hodů. Součástí budovy je také velký sál pro cca 200 lidí, který
je využíván k různých společenským a kulturním akcím, ale především nájemci hostince je k dispozici
k zajištění svateb. Pořádají také akci slavnosti piva, zajišťují dle objednávek catering. Spolupráce s obcí
je na velmi dobré a přátelské úrovni.
V obci máme pouze jednu prodejnu potravin a smíšeného zboží. Od března 2016 ji nově provozuje
společnost Hruška, s. r.o. Občané jsou s nabízeným sortimentem velice spokojeni. V obchodě vznikly
dvě pracovní místa, které využily dvě místní mladé a sympatické ženy.
Sportovní areál – fotbalové hřiště, asfaltové hřiště pro různé míčové hry.
V letošním roce realizujeme projekt z podnětu, který vzešel přímo od samotných občanů – vytvoření
venkovního veřejného fitness areálu s řadou sportovních prvků, které budou moct využívat všechny
věkové skupiny a budou dostupné v kterékoli době a bez nutnosti dojíždění do okolních měst a finanční
náročnosti.
Obec má také k dispozici dětské hřiště s herními prvky nacházející se v blízkosti školního areálu.
Oblast rybníků a naučná stezka – v roce 2010 vznikla síť rybníků s nádhernou faunou a flórou.
V současné době se buduje také naučná stezka 21. století. Byl vytvořen mimořádný naučný i zábavný
interaktivní projekt, v rámci kterého vzniknou panely s informacemi o okolní přírodě i historii místa,
navíc propojené QR kódy s webovými stránkami. Projekt vytvořila ZŠ Zbyslavice spolu s obcí. Stezka
bude sloužit nejen dětem a žákům v rámci výuky, ale bude lákadlem pro místní obyvatele i přespolní
turisty a cyklisty (oblast rybníků křižuje aktivně využívána cyklostezka).

4.5. Přímé podnikání obce

Obec se nevěnuje žádné hospodářské činnosti ani sama nepodniká.

5.

Péče o stavební fond a obraz vesnice
5.1. Péče o historickou zástavbu

Obec v souladu se schváleným územním plánem udržuje hranice zastavěného území a dbá
na zachování původního rázu vesnice.
V obci Zbyslavice se nenachází žádný památkově chráněný objekt.
Mezi významné objekty v obci patří kaple sv. Matouše, která byla v roce 2015 zrekonstruována
z důvodu značně podmáčeného zdiva, byly vyměněny okna, dveře, zhotoveno nové venkovní zábradlí.
V současné době máme zpracovanou architektonickou studii na rekonstrukci budovy základní školy,
kde architekt v návrhu „vrací“ 115 let staré budově její původní podobu. Plánovanou rekonstrukci
chceme zrealizovat nejpozději do první poloviny roku 2018.
Větrný mlýn – dominanta obce, kterou máme také v obecním znaku. Nyní v soukromém vlastnictví.
Majitel celý objekt v současné době rekonstruuje, zanechává jí její původní podobu.
Budova hasičárny – významná historická stavba, která je nyní využívání pouze k uskladnění komunální
techniky. Obec má plánu v příštím roce zadat zpracování architektonické studie a formou komunitního
plánování nalézt její nejvhodnější využití.
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5.2. Soulad v zástavbě

Obec Zbyslavice se nachází 6 km od lázeňského města Klimkovice. Také z tohoto důvodu si obec snaží
udržet vesnický ráz a podporuje vytváření venkovského prostředí. Důkazem je nová výstavba
roubených stavení v blízkosti zbyslavických rybníků.

5.3. Nová zástavba

Zájem o bydlení v naší obci je značný. V současné době bohužel nemá obec ve svém vlastnictví žádnou
stavební plochu, všechny ostatní jsou v soukromém vlastnictví. Snahou obce je, aby se v novém
územním plánu našly vhodné lokality pro výstavbu rodinných domů, ale zároveň, aby v obci nevznikly
tzv. satelitní městečka.
Na dodržení měřítka, stylu, tvaru i materiálů typických pro naši obec dohlíží stavební odbor
na městském úřadě v Bílovci a také odbor životního prostředí Magistrátu města Ostravy.

5.4. Organizační opatření

Snahou obce je, aby jak nová výstavba, tak rekonstrukce obecních budov byly v souladu celkové
harmonie prostředí obce. Proto nyní úzce spolupracujeme se skupinou architektů, kteří nám významně
pomáhají jako poradci a připravují návrhy stavebních architektonických řešení.

6.

Občanská vybavenost, inženýrské sítě, doprava, úspory energií
6.1. Stav občanské vybavenosti

Občanská vybavenost v obci je na dobré úrovni. V obci je obchod, pohostinství, škola. Všechny obecní
budovy se obec snaží opravovat a postupně připravuje jejich rekonstrukce.

6.2. Inženýrské sítě

V obci je zaveden plyn, nachází se zde vodovod, dálkové kabely.
V obci Zbyslavice je v současné době vybudována nesoustavná jednotná kanalizační síť v dílčích částech
zastavěného území obce, odvádějící dešťové a předčištěné splaškové vody z domovních ČOV
prostřednictvím melioračního kanálu do vodního toku Sezina. Mimo zastavěnou část obce jsou dešťové
a splaškové vody převážně odváděny otevřenými příkopy. Dle územního plánu obce Zbyslavice
z července 2013 se v budoucnu uvažuje o vybudování ČOV, nové přívodní stoky a současně i o změně
jednotné kanalizace na kanalizaci splaškovou. Vybudování nové kanalizace bude ale odvislé
od finančních možností obce.
6.3. Odpadové hospodářství
Svoz komunálního odpadu zajišťuje firma OZO Ostrava. Obec má v obci 6 stanovišť na velkoobjemové
kontejnery na tříděný odpad – 9 nádob na bioodpad, 3 na papír, 5 na sklo a 9 na plasty. Sběr
velkoobjemového a nebezpečného odpadu zajišťujeme 2x ročně.
V loňském roce obec pořídila pro každý rodinný dům kompostér o objemu 1100 litrů. K dispozici mají
občané nově obecní štěpkovač.
Škola se zapojuje do projektu Recyklohraní, ve kterém žáci sesbírali baterie a umístili se na 1. místě
v rámci Moravskoslezského kraje. Nasbírali 59 kg hliníku, 24,5 kg pomerančové kůry, 5,1 kg citronové
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kůry, 12,6 kg toneru, 139 kg elektrozařízení, 740 kg baterek a 4 100kg papírů. Víčka z PET láhví darovali
postižené Marušce.
Škola se také podílí na kampani Ukliďme Česko, Ukliďme Zdravou obec Zbyslavice – sběr odpadků na
příkopech kolem hlavní silnice. Do kampaně se zapojují také místní spolky, rodiče se svými dětmi
a pomáhají uklidit veřejné prostory a příkopy kolem hlavní silnice.

6.4. Úspory energií
Obec nespolupracuje s žádným subjektem, který se zabývá využíváním netradičních zdrojů a úspory
energie. I přesto se však obec snaží investovat do úspor energie v obci. Veřejné osvětlení v roce 2013
prošlo rekonstrukcí, kde byly naistalovány úsporné lampy, díky kterým obec ročně ušetří velkou část
energie, resp. finančních prostředků. Všechny obecní budovy mají vyměněná stará dřevěná okna
za plastová. Nyní jsme v rámci oprav sálu Obecního domu Zbyslavice zateplili celou plochu stropu, čímž
dojde také ke značné úspoře při vytápění těchto prostor.

7.

Péče o veřejné prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci
7.1

Koncepční přístup, dlouhodobé plánování

Základní principy rozvoje obce včetně veřejných prostranství a zeleně v obci jsou obsaženy v územním
plánu a dalších strategických dokumentech obce.
Obec nyní hledá systematický postup ve výsadbě a obnově veřejné zeleně. Oslovila proto zahradnickou
firmu, aby vypracovala studii ozelenění obce.

7.2

Nové úpravy veřejných prostranství

Žadatelům o kácení stromů bývá v rozhodnutích uložena náhradní výsadba, včetně 2-3leté následné
péče o ni, sázeny bývají původní domovské dřeviny. V loňském roce byla po odsouhlasení AOPK
realizována, dle specializovaného projektu, výsadba 164 ks stromů v souladu s místní flórou v lokalitě
Dolní Louky.
7.3

Udržování přírodních a přírodě blízkých prvků

Obec lemují dva potoky – v severní části Polančice a v jižní části pstruhový potok Sezina, oba ve správě
Povodí Odry.
Významným krajinným prvkem a dominantou při průjezdu obcí je více než 100letý jilm a lípa.
V roce 2010 byla realizována revitalizace části údolí řeky Seziny v lokalitě Dolní Louky. V jejím rámci
byla vystavěna soustava rybníků, nádrží a tůní o rozloze cca 4,7 ha, která v současnosti funguje jako
lokální biocentrum a významný krajinný prvek. V loňském roce byla v této lokalitě dokončena výsadba
dubů, buků, vrb, lip, olší, javorů v celkovém počtu 164 ks.
V letošním roce vznikne první naučná stezka na území obce Zbyslavice. Samotná podstata projektu –
vznik naučné stezky, rozšiřování povědomí o místní přírodě, nový vzdělávací prvek – je více než
životaschopná. Obec chce navíc v budoucnu zajistit rozšíření stezky do dalších míst obce, vzniknou tak
další informační tabule z oblasti historie míst, různých zajímavostí, i okolní přírodě.
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7.4

Péče o veřejná prostranství a o zeleň

O veřejnou zeleň a zeleň na sportovištích, školní zahradě, parčíku před prodejnou potravin a o okolí
rybníků se stará zaměstnanec obce popř. VPP a jednotlivá zájmová sdružení, která při péči o zeleň
v obci pomáhají.
V obci jsou tři kamenné pamětní kříže a jeden kříž kovový – pietu a výzdobu u křížů zajišťují občané.
O výzdobu a úklid kolem památníku padlých a přilehlý parčík se stará Klub dříve narozených.
7.5

Ekologická výchova a vzdělávání

V rámci ekologické výchovy a ve spolupráci se ZŠ, funguje v naší obci ekologický kroužek pro naše
nejmenší. Pro občany byl uspořádán seminář ke kotlíkovým dotacím. Obec zapojila občany do systému
třídění odpadů a bioodpadů, zajistila pro všechny rodinné domky a chaty v obci kompostéry.
V letošním roce se rovněž dokončuje celkem 10 ks panelů naučné stezky v lokalitě u řeky Seziny, kde
byly v roce 2010 vybudovány nové rybníky. Stezka bude rovněž připravena v on-line verzi –
prostřednictvím QR kódů a jejich propojením na mobilní internetové stránky prostřednictvím
mobilních telefonů a obdobných zařízení.
Stezka, jejíž trasa je napojena na cyklotrasu, bude pro účely EVVO využívána návštěvníky a cíleně také
jako významný vzdělávací objekt pro děti z místní mateřské a základní školy. Žáci se mimochodem
podílejí přímo na realizaci obsahu naučné stezky, kdy prostřednictvím terénních exkurzí mapují
přírodovědné zajímavosti okolí stezky včetně druhů, které zde žijí. Jejich podklady pak budou využity
nejen pro naučnou stezku, ale i pro návazné vzdělávací pomůcky, např. výukové listy.
V rámci dotačního titulu MSK za spoluúčastí sdružení rodičů Sluníčko Zbyslavice vybudována venkovní
učebna na školní zahradě.
8.

Péče o krajinu
8.1. Zemědělské a lesní pozemky

Obec vlastní lesní pozemky na rozloze cca 250 ha. Na těchto pozemcích vykonávají po dohodě
a vyznačení lokalit správu dvě honební společnosti, které se mimo jiné za vydatné pomoci žáků naší
základní školy starají i o zimní zakrmování zvěře. Lesní půda spadá do správy Lesů ČR.
Zemědělské pozemky ve vlastnictví o rozloze cca 102 ha obhospodařuje ZD Klimkovice a obec dohlíží,
aby všechny pozemky byly řádně a každoročně obhospodařovány.
8.2. Péče o prvky ekologické stability v krajině, zejména ty vymezené v rámci Územního systému

ekologické stability
Na území obce Zbyslavice jsou vymezena regionální biocentra 134 a 255 a regionální biokoridory
602,603 a 592. Část území obce se nachází v přírodním parku Oderské vrchy.
8.3. Ostatní opatření péče o kulturní krajinu

V roce 2010 byla realizována revitalizace části údolí řeky Seziny. V jejím rámci byla vystavěna soustava
rybníků, nádrží a tůní o rozloze cca 4,7 ha., která v současnosti funguje jako lokální biocentrum
a významný krajinný prvek. V loňském roce byla v této lokalitě dokončena výsadba dubů, buků, vrb,
lip, olší, javorů v celkovém počtu 164 ks. Vznikla tak překrásná přírodní i odpočinková zóna, která byla
osazena lavičkami, odpadkovými koši a stojany pro informační tabule. V letošním roce se vyrábí celkem
10 ks panelů naučné stezky. Témata jsou zaměřena na ekosystémy rybníků, řeky Seziny, přilehlých
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lesních a lučních porostů a především na druhy, které je obývají. Stezka bude rovněž připravena v online verzi – prostřednictvím QR kódů a jejich propojením na mobilní internetové stránky
prostřednictvím mobilních telefonů a obdobných zařízení. To umožní nejen operativní aktualizaci
internetové verze naučné stezky (např. ve vazbě na roční období), ale také rozšíření např. o zvukové
stopy ve formátu MP3 či videa.
8.4. Obnova prvků kulturní paměti krajiny

V letošním roce obnovíme tři mramorové kříže, které se nacházejí na území obce Zbyslavice. Kříž
u kaple sv. Matouše tvoří nedílnou součást veřejného prostoru před kapličkou, kterou jsme opravili.
Druhý se nachází při výjezdu z obce směrem na Kyjovice a Čavisov. Třetí se nachází v malebném
prostředí na trase cyklostezky v blízkosti zbyslavických rybníků. Dále chceme obnovit dvě boží muka,
která jsou nyní připevněná na velkých vzrostlých stromech. Chceme zhotovit boží muka s podstavci pro
důstojnější památku.
V roce 2010 byla v údolí potoka Seziny v rámci revitalizace lokality Dolní Louky obnovena stará mlýnská
strouha.

9.

Připravované záměry

Výstavba nové budovy mateřské školy

6 mil. Kč

2017 - 2018

Rekonstrukce budovy základní školy včetně 14 mil Kč
ČOV a úpravy školní zahrady

2018 - 2019

Rekonstrukce budovy obecního domu včetně 10 mil. Kč
pohostinství, ČOV

2020

10.

Informační technologie v obci

Obec Zbyslavice se snaží využívat ke své práci nejmodernější informační technologie. V roce 2015 jsme
zakoupili nové notebooky pro práci obecního úřadu, dataprojektor a promítací plátno k různým
prezentacím obce i spolků.
Obecní úřad přednostně využívá služeb datových schránek, RUIAN a hlášení ISPOP. Poskytujeme
všechny služby CzechPointu.
Obec Zbyslavice je dostatečně pokryta internetovým připojením, které zajišťuje téměř z 90 %
organizace KlimNet.
Uživatelům internetu jsou k dispozici nové webové stránky obce www.zbyslavice.cz, na kterých
naleznou aktuální informace, odkazy na YouTube – krátké šoty z regionální televize a ukázky ze
společenských akcí a také odkaz na Facebook obce, který má nyní již 455 příznivců. Své odkazy zde mají
také místní spolky a ZŠ a MŠ Zbyslavice. K informovanosti občanů obec využívá také kamennou úřední
desku umístěnou u zastávky autobusu.
Mezi další využívané informační technologie v obci patří obecní rozhlas, který je řízen z obecního
úřadu. Téměř každou vysílanou zprávu zasíláme e-mail těm občanům, kteří si o tuto službu požádali.
K vyhlášení poplachu slouží požární siréna umístěna na budově požární zbrojnice.
V roce 2015 jsme také přivedli bezdrátový internet do knihovny, zakoupili nové počítače, z nichž jeden
je určen bezplatně pro zájemce k vyhledávání informací na internetu.
Žáci ve škole mají k dispozici interaktivní tabuli a k výuce mohou využívat několik iPADů.
Obec chce i do budoucna podporovat modernizaci obce ve všech sférách života i na malé obci, jakou
jsou Zbyslavice.
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